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Aranea displìcata (Hentz) nieuw voor de

Nederlandsche fauna
door

B. DE JONG.

Het vinden van een nieuwe soort voor de fauna heeft vaak be-

trekkelijk weinig waarde, vooral wanneer het een diergroep betreft,

die zich weinig in de belangstelling heeft mogen verheugen. In dit

geval echter is er wel een aantal bijzondere redenen, waarom het

mij de moeite waard scheen, van een dusdanige vondst hier mel-

ding te maken.
In het verleden zijn er slechts weinig pubhcaties op spinnen-

gebied in ons land verschenen. Het merendeel daarvan was van
de hand van Dr. A. W. M. van Hasselt (1814—1902), die

o.a. een Catalogus Aranearum voor ons land samenstelde. Een
recentere samenvatting of aanvullende gegevens over onze fauna

bestaan er bij mijn weten niet. In deze catalogus (p. 83) deelt

van H. mee, dat hij bovengenoemde soort nergens in ons land

aantrof, hetgeen wel iets zegt, daar de generaal ruim 40 jaar zich

met de spinnen bezig hield en bekend stond als een geroutineerd

en nauwgezet verzamelaar.

Bovendien is A. displicata m Europa en Azië maar sporadisch

gevonden ; in Amerika, vanwaar Hentz haar in 1 847 voor het

eerst beschreef, is ze talrijker.

Zoals uit de beschrijving zal blijken, is de spin opvallend ge-

noeg gekleurd, en het feit, dat ze nu pas in ons land ontdekt werd,

kan na de meegedeelde bijzonderheden er wel op wijzen, dat wij

hier met een écht zeldzame soort te maken hebben.

Op 11 Mei 1946 wandelde ik 's morgens vroeg in de omgeving
van Bergen (N.H.) en vond een volwassen î op een vhegden,

staande op een met struikheide begroeide open plek met rondom
grove dennen en eikenhakhout. Een ogenblik hield ik haar voor

Aranea cucitrbitina (L. ), voornamelijk door de groene grondkleur

van het abdomen ; maar daar de zijkanten veel rood vertoonden

kon het deze algemene soort niet zijn. Na determinatie met de ta-

bellen van Wi e h 1 e kon ik de ware identiteit spoedig vaststellen.

De volgende week op 17 Mei ving ik op nagenoeg dezelfde plek

na lang zoeken naast talrijke A. cucurbitina een tweede 9 van
A. displicata, van S S was geen spoor te ontdekken. Dit ver-

wonderde mij niet, daar deze soort nog vroeger in het voorjaar de

geslachtsrijpheid bereikt dan de eerstgenoemde. Volgens B e r t-

k a u maakt ze na de overwintering nog slechts één vervelhng door.

Verder bleek het ? van 1 1 Mei al bevrucht, daar ze in de nacht



512 B. DE JONG,

van 19/20 Mei haar cocon maakte. Deze bestond uit een eiklompje

van zt 6 mm, omgeven door een fraai donker-oranje weefsel van
dikke draden, alles tenslotte verborgen achter een doorzichtig dekje

van ongekleurd spinsel. Op 12 Juni verschenen de eerste jongen,

wier aantal tot 68 toenam. Toen de spinnetjes draden begonnen
te trekken, voederde ik ze met bladluizen, maar nadat sommige de

eerste vervelling buiten de cocon hadden doorgemaakt, stierven

alle jongen binnen enkele dagen.

M!!**«Sï^ür

Epigyne van onder gezien (± X 35)

Acanea displicata (Hents). Ç (6 X).

Epigyne van op zij gezien (± X 35)

A. displicata is de grootste vertegenwoordiger van de groep,

waarvan A. citcnrbitina de type-species is. Behalve deze twee in-

landse soorten behoren er nog toe A. alpica (L. Koch) en de zeer

nauw verwante soort (var?) A. inconspicua (Simon). De moge-
lijkheid, dat de eerste ook in ons land gevonden zal worden, lijkt

mij niet uitgesloten.

Een korte beschrijving van de gevangen exemplaren moge hier

volgen. Lengte van de ceph. th. 3 mm, van het abdomen 5 mm.
Ceph. th. effen geelbruin (bij het $ ontbreken de karakteristieke

donkere randstrepen van A. cucurbitina) , sternum iets lichter van

kleur, poten en tasters geelbruin, niet geringd, maar de tibia, me-
tatarsus en tarsus aan het uiteinde iets donkerder bruin. Abdomen
vooraan versmald, aan de zijkanten en achteraan donker steenrood,

de rand van de rugzijde groenachtig wit. Hier hggen aan weers-

zijden 3 zwarte stippen met witte cirkeltjes er omheen. Het midden-
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veld wordt ingenomen door twee groene banden en een mediane
groenigwitte getande band, waarin vooraan nog weer rode ruit-

vormige vlekken te zien zijn. De buikzijde vertoont een groenig,

achteraan in rood overgaand middenveld, vooraan met twee paar

geelgroene ronde vlekken. De donkere epigyne heeft een brede

clavus, die de hele plaat overdekt en in zijaanzicht t/^-vormig gebogen
is en bezet met enkele zwarte haren.

T h o r e 1 1, die van deze soort onder de naam Epeira Westringii

een uitstekende beschrijving geeft (p. 548), wijst op enkele ver-

schillen met A. alpica, waarvan hij de ? $ moeilijk op andere wijze

dan op de kleur kon onderscheiden. Met name wijst hij op het

aantal paren zwarte stippen achteraan op het abdomen, waarvan
bij Ä. alpica O, 1 of 2 paar (niet meer) voorkomen (volgens

Wi e h 1 e echter tot 3 paar ! ) en bij E. Westringii 3 paar bij het

? en 4 paar bij het $ . Nu is het merkwaardig, dat mijn 2 ? een

kleine afwijking vertonen ; het ene heeft links 4 en rechts 3 stip-

pen, het andere juist andersom. B e r t k a u geeft aan, dat bij

A. cucurbitina het paar stippen vlak boven de anus klein is en

soms ontbreekt ; bij A. displicata kan dus zelfs één van die beide

ontbreken. Slechts H e n t z geeft aan, dat de stippen door witte

cirkeltjes omgeven zijn. Als inconstant kenmerk noemt T h o r e 1

1

verder de 4 geelgroene vlekken op de buik en de toespitsing van het

abdomen vooraan. Wi e h 1 e noemt de vlekken bij zijn determinatie

van A. alpica ; zijn beschrijving van A. displicata geeft in dit opzicht

geen uitsluitsel.

Uit deze bijzonderheden blijkt wel, dat de vergeleken soorten

nauw verwant zijn ; evenwel is determinatie op de kleur van het

abdomen, beter nog op de vorm der copulatieorganen mogelijk.

Ook wat de plaatsen van voorkomen betreft schijnen de soorten

overeen te stemmen, met dit verschil, dat A. alpica meer een berg-

vorm is, die evenwel in Nd-Duitsland en noordelijker ook in de
laagvlakte te vinden is. Beide maken hun web bij voorkeur in den-

nen en sparren, vrij laag boven de grond. Toen ik de 2 exemplaren
verzamelde, w^as er van een web niets te bespeuren, hetgeen wel
aan de tijd van het jaar toegeschreven moet worden ; de î ç

stonden op het punt eieren te leggen.

Een overzicht over de verspreiding, samengesteld uit de mij ten

dienst staande Hteratuur, volgt tot besluit.

R o e w e r geeft eenvoudigweg : Palaearktis, Nearktis. Wi e h 1 e

noemt diverse plaatsen in Duitsland (Silezië, Neurenberg, Limburg,

Bonn, Niesky) en verder Zweden, Tirol, de Krim, Zuid-Siberië,

welke laatste vindplaatsen door Charitonov nader aangeduid
worden. Braendegaard vermeldt de soort in zijn lijst van één

plaats in Denemarken. Blackwall beschrijft Epeira ornata,

welke thans als synoniem van A. displicata geldt, uit het zuiden

van Engeland, maar in zijn recente lijst neemt B r i s t o w e haar

niet op. Verder ontbreekt ze uit Frankrijk (Simon) en België
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(Becker). Zoals gezegd, is de soort in N. -Amerika veel gewoner.

Amsterdam, September 1946.
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